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Tekninen lautakunta 12.02.2020

221/02.03.00/2018

Kausalan ja Pohjanmäen venepaikkojen vuokraus v. 2020 

 Tekninen lautakunta on vahvistanut 4.2.2020 § 8 Kausalan ja
 Pohjanmäen  venepaikkojen vuokrat (sis. alv 24 %) ja käyttösäännöt
 vuodeksi 2020 seuraaviksi:

 Kausala:
 - laituripaikat (L-poiju)  95 euroa/vuosi
 - laituripaikat (L-aisa)   115 euroa/vuosi
 - laituripaikat (CA-aisa) 3,25 m:n paikat 125 euroa/vuosi, 3 m:n paikat 115 
 euroa/vuosi ja 2,75 m.n paikat 105 euroa/vuosi
 - maapaikat (A, B, C, D) 40 euroa/vuosi

 Pohjanmäki:
 - laituripaikat 85 euroa/vuosi

 V. 2019 venepaikan vuokranneilla on oikeus vuokrata vuonna 2019 
 vuokralla ollut venepaikka uudestaan maksamalla venepaikan vuokra 
 30.4.2020 mennessä, jonka jälkeen vuokraamatta jääneet venepaikat ovat 
 vapaasti vuokrattavissa. 

 Venepaikkojen vuokrat peritään täysimääräisinä vaikka venepaikka 
 vuokrattaisiin lyhyemmäksi ajaksi.

 Talvisäilytys on sallittua ilman eri maksua maapaikoilla ja erikseen
 merkityllä alueella. Erikseen merkityllä alueella venettä voidaan
 säilyttää toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen se tulee poistaa.

 Venepaikat maksetaan Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitoriin os.
 Rautatienkatu 20, Kausala, puh. 02061 59600, av. ma - pe klo 9.00 - 15.00.
 Poikkeustapauksissa, asiakkaan pyytäessä, hänelle voidaan lähettää lasku.

 Venepaikkaa vuokratessaan veneenomistajan tulee ilmoittaa
 yhteystietonsa ja venettä koskevat tiedot Monitorista saatavalla
 lomakkeella. Myös tietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä
 Monitoriin.

 Kunnalla on oikeus vuokralaista kuulematta järjestellä venepaikkoja,
 mikäli veneiden koko laiturissa tai satama-altaassa tai jokin muu syy
 edellyttää järjestelyä. Venepaikkamaksu peritään edellä mainituissa
 tapauksissa uudelleen järjestellyn paikan mukaan. Mikäli järjestely ei
 vuokralaista tyydytä, on hänellä oikeus luopua venepaikasta, jolloin
 maksettu maksu palautetaan vuokralaiselle.
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 Veneenomistajan noudatettavaksi tarkoitettuja tiedotuksia voidaan
 kiinnittää venevalkaman ilmoitustaulun lisäksi veneeseen.

 Veneille, joista ei ole suoritettu venepaikkamaksua, annetaan
 siirtokehotus. Mikäli kahden viikon kuluessa kehotuksen antamisesta
 venettä ei ole siirretty pois tai venepaikkamaksua ei ole maksettu, vene
 siirretään kunnan toimesta veneenomistajan vastuulla kunnan varikolle,
 josta omistaja voi sen lunastaa siirtokustannuksia 100 euroa/vene (sis.
 alv:n) vastaan. Vene voidaan myös kiinnittää lukolla laituriin tai
 vastaavaan, jolloin lukon avaamiseksi veneenomistajan tulee maksaa
 avausmaksu 50 euroa (sis. alv:n). Varikolle siirretyt veneet siirtyvät kuuden
 kuukauden säilytyksen jälkeen kunnan omistukseen.

 Edellä mainittu kehotus on venekohtainen, joten jos vene siirretään
 toiselle maksamattomalle venepaikalle, kehotusta ei anneta uudelleen,
 vaan siirto kunnan varikolle voidaan tehdä ilman varoaikaa.

 Edellä selostettu käytäntö koskee myös muuten luvattomasti alueella
 säilytettävää venettä tai muuta esinettä.

 Maksamattomat/luvattomat venepaikat tarkastetaan 11.5.2020 alkaen ja 
 tarkastuksia suoritetaan ajoittain veneilykauden loppuun asti.
 
 Kunta ei vastaa valkama-alueella, veneiden talvisäilytyspaikalla eikä
 poissiirrettyjen veneiden säilytyspaikalla mahdollisesti sattuvista
 varkauksista tai vahingoista tms.
 
 Venepaikkaan liittyvistä puutteista ja muista alueen käyttöön liittyvissä
 asioissa tulee olla yhteydessä rakennusmestari Timo Vaarantoon puh.
 0400 750 093, sähköposti timo.vaaranto@iitti.fi.
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